ZARZĄDZENIE NR 82
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn.), § 13
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w
sprawie studiów (Dz. U. 2018, poz. 1861 z późn.zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm), zarządza się co następuje:

§1
1. W roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Przyrodniczym w
Lublinie dla studentów, uczestników studiów doktoranckich, doktorantów szkoły
doktorskiej, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowane są
w formie hybrydowej tj. w formie tradycyjnej w budynkach Uczelni i w formie zdalnej z
zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość z zastrzeżeniem § 2 ust. 1.
2. Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, seminaria, lektoraty z języków obcych, ćwiczenia
prowadzone standardowo w pracowni komputerowej mogą być realizowane w formie
zdalnej.
3. Staże kliniczne dla studentów kierunku weterynaria należy realizować wyłącznie w
formie tradycyjnej.
4. Ćwiczenia, w szczególności związane z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej należy
realizować wyłącznie w formie tradycyjnej. Dopuszcza się realizację ćwiczeń
laboratoryjnych w blokach godzinowych.
5. O wyborze formy realizacji zajęć dydaktycznych decyduje nauczyciel odpowiedzialny za
przedmiot, o czym informuje kierownika jednostki i studentów na pierwszych zajęciach.
Dopuszcza się realizację w całości zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu (wykład i
ćwiczenia) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym przypadku
kierownik jednostki jest zobowiązany do przekazania wykazu obejmującego nazwę
przedmiotu, kierunek i rok studiów do dziekana wydziału, na którym realizowane są
zajęcia.

6. Nauczyciel podejmując decyzję o realizacji wykładu i ćwiczeń z danego przedmiotu w
formie tradycyjnej powinien brać pod uwagę liczebność danego roku studiów/grupy
studenckiej oraz dostępność/pojemność sal dydaktycznych, w których będą realizowane
zajęcia.

7. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzi się w formie tradycyjnej. Dla studentów,
którzy nie będą mogli realizować zajęć w tej formie przewiduje się alternatywne formy
zajęć dostosowane do bieżących uwarunkowań. Zalecenia w sprawie organizacji i
prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego zawiera zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.
8. Zajęcia dydaktyczne bez względu na formę należy realizować w ustalonych godzinach,
zgodnie z rozkładem zajęć dla danego kierunku i roku studiów.
9. Zaleca się prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie zdalnej z wykorzystaniem
platformy Eduportal. Dopuszcza się możliwość korzystania także z innych platform.
Nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia zajęć zdalnych w siedzibie Uczelni.
10. Nauczyciel realizujący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej jest zobowiązany do
dokumentowania zajęć i przedłożenia dokumentów potwierdzających zrealizowanie zajęć
po zakończeniu cyklu zajęć kierownikowi jednostki.

11. Konsultacje ze studentami powinny odbywać się w wyznaczonych terminach, w formie
zdalnej, a w wyjątkowych sytuacjach w formie tradycyjnej w czasie rzeczywistym,
zgodnie z planem dyżurów określonych w danej jednostce.

§2

1. Zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych i podyplomowych należy realizować w
formie tradycyjnej, z wyjątkiem kierunku weterynaria studia niestacjonarne jednolite
magisterskie, które należy realizować zgodnie z § 1 ust. 1.
2. W przypadku kursów dokształcających kierownik kursu decyduje o formie realizacji
zajęć.
3. Dziekan weryfikuje zasadność przeprowadzenia oraz wymiar zajęć terenowych i praktyk
studenckich a także podejmuje decyzję w sprawie realizacji tych zajęć.

§3
1. Zajęcia dydaktyczne w formie tradycyjnej należy realizować zgodnie z obowiązującym
reżimem sanitarnym, z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych GIS, MZ i MNiSW dla
szkół wyższych.
2. Studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych i kursów dokształcających
przebywający w pomieszczeniach UP w Lublinie są zobowiązani do używania masek
ochronnych oraz do stosowania się do zaleceń stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§4
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyjętych w niniejszym zarządzeniu w
przypadku wprowadzenia zmian w przepisach powszechnie obowiązujących związanych ze
stanem pandemii.
§5
1. Wykonanie zarządzenia powierza się dziekanom wydziałów.
2. Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych w
niniejszym zarządzeniu.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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